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 امللسمة

ووس خلفٍص وهـوذ تَ من رشور ٔأهفس يا وسُئات أٔؾامًيا ، من هيسٍ هللا فَّل  َٕان اذلس هلل ثـاَل حنمسٍ ووس خـَي 

مضي هل ومن ًضَي فَّل ُادى هل ؤأشِس ٔأن ال ٕاهل ٕاال هللا وحسٍ ال رشًم هل ؤأشِس ٔأن محمسًا صىل هللا ؿَََ 

 وسْل ُو ؾبسٍ ورسوهل ٔأما تـس ، فٕان ٔأصسق احلسًر نخاب هللا ثـاَل ؤأحسن اًِسى ُسى محمس صىل هللا

 ؿَََ وسْل ، ورش ألمور حمساثهتا ولك حمسزة تسؿة ولك تسؿة ضَّلةل ولك ضَّلةل يف اًيار ٔأما تـس.

  
ّ
َ ا َُّلوا اَّللَّ ْسَواِن َواث ـُ ْْثِ َواًْ

ّ
اَوهُوا ؿىََل ااْل ـَ ِ َواًخَّْلَوى َواَل ثَ اَوهُوا ؿىََل اًِْبّ ـَ َ شَ كال ثـاَل:  }َوثَ لَاِب{ نَّ اَّللَّ ـِ ِسًُس اًْ

ُصوِف َوٍَْْنَْوَن َؾِن اًُْمْيىَ   [.2ئسة: ]املا ـْ ََل اًَْزْْيِ َوًَبُِمُصوَن ِِبًَْم
ّ
ٌة ًَْسُؾوَن ا َئَِم وكال س بحاهَ:  }َوًْخَُىْن ِمٌْنُكْ ُأمَّ ِص َوُأًو

َُِحوَن{ ]أٓل معصان:   [.401ُُهُ اًُْمْف

صسوهل ؤلمئة املسَمني  وكال صىل هللا ؿَََ وسْل ) ادلٍن اًيصَحة. كَيا ملن اي رسول هللا؟ كال: ىذاتَ ًو هلل ًو

وؿامهتم ( رواٍ مسْل رمحَ هللا ؾن متمي ادلاري ريض هللا ؾيَ ، مفن ُشا امليعَق ُأسِسي ُشٍ اًخشهصة واًيصَحة 

ٕاَل ٔأحة اًياس ٕاَل كَيب ، ٕاًَنك ٔأهمت دؿاة اإلسَّلم وظَّلب اًـْل ، وُأّذنِّص هفىس وٕاايمك من ِبب كوهل ثـاَل:  

ٌِنَي{ ]الارايت:  }َوَذنِّصْ  ْنَصى ثَْيَفُؽ اًُْمْؤِم نَّ اّلِ
ّ
[ ، اي من محَمت ٔأؾباء ادلؾوة ٕاَل هللا ؿىل هواَُنك فلضَمت 55فَا

ٔأوكاحنك ؤأؾامرمك وحصنمت مَّلّذ ادلهَا ًخبَلوا دٍن هللا ثـاَل ، فبٔهمت ورزة ألهبِاء صَوات هللا وسَّلمَ ؿَهيم، ؤأهمت 

كوال ومعَّل واؾخلادا وسَواك وأٓداِب ؤأمصا ِبملـصوف وهنَا ؾن امليىص تضواتعَ  الٍن كس حتًصمت هصوص اًرشًـة

 اًرشؾَة املـخبة ، حنس بنك نشكل وال ىزيك ؿىل هللا ٔأحسا. 

ملا نرثت اًفنت ؤأظَت بصٔأسِا ؿََيا ، ونرثت اخلَّلفات اًسائلة وكْي اًسائلة تني ادلؿاة وظَّلب اًـْل الس امي 

ِم ، واهجِت ٔأهؼار ؤأسامع اخلَّلفات اًس َاس َة املـاص  َم َمن اهتُّ ِ قَّ ، واهتُّ ََ قَّ َمن او ََ ب ، واو ب َمن حتزَّ ة فذحزَّ

اًياس ٕاٍهيم ، فبسٔأوا ِبالهخلاص من شبهٔنم وُحصمهتم  ووكارُه ، وأَٓل ألمُص ٕاَل الاس هتزاء هبم واًسرًصة من 

َئهتم وانًوا مْنم هََّل ًيسى هل اجلبني ، من ٔأج ي ذكل اكهت ُشٍ اًخشهصة واًيصَحة اًيت تني الكهمم وفذاواُه ُو

ٔأًسٍنك ٔأهيا ادلؿاة اًفضَّلء وظَّلب اًـْل ألِحبَّاء ، ؤأسبٔل هللا ثـاَل ٔأن حىون ذاًصة ًوهجَ ثـاَل، ؤأن ثََْلَى 

ا تصسر َرْحة، فوهللا الى ال ٕاهل كٍْي ما اتخلَت هبا اًخيلص من كسر ٔأحس ، ًىٌين رٔأًت ٔأن  كبواًل  وثخلبَُو

َص ُاانسًا ُه ؾيسي ٔأُي فضي وؿْل.         من وا  جىب هكسْل ٔأن ُأَذنِّ
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 ٔأهمت اًلسوة احلس ية .... 

َخبىٔس هبا اًياس تـس رسول هللا صىل هللا ؿَََ  فبٔهمت ٔأهيا ادلؿاة وظَّلب اًـْل اًلسوة احلس ية اًيت ًَلذسى هبا ًو

سمؽ دلؾوحنك اًيت مسدٌسُا اًىذاب وسْل واًصحاتة  رىض هللا ؾْنم ، ؾيسما ًٍَصى مسخنك وجَاُس ٔأذَّلكنك ٌو

واًس ية ، فذيصحون هلل ثـاَل وثسؾون ٕاَل دٍن هللا ؾز وجي ِبحلوكة واملوؾؼة احلس ية فِخبٔثص اًياس بنك 

ساي وؿَام ومسخا ، فىام كِي : فـي رجي يف أٔ  ًف رجي ٔأتَف من كول ٔأًف وجيهتسون يف ٔأن ًصْيوا مثَنك ٔأذَّلكا ُو

رجي يف رجي . ًىن ؾيسما ٍصى اًياس ٔأن اًلسوة احلس ية كس حتوًت ٔأو ادذَفت ٔأو ثياكضت يف ٔأكواًِا أٔو 

ٔأفـاًِا فَّل شم ٔأن ُشا مما ًؤثص سَبا ؿىل ٕاكبال اًياس وكبول دؾوحنك ، ورمبا حصاجـوا ؾن اثباؾنك تي ورمبا 

 ذا ُرُؤوا ُذهَص هللا ثـاَل (اهخلصومك ؤأساءوا ٕاًَنك ، فىوهوا ممن ) إ 

 مما ؿَممتوان حصجِح املصاحل اًـامة ومصاؿاة ٔأحوال اًياس .....

فلس ثـَميا مٌنك ثلسمي املصَحة اًصاحجة ، ؤأن املصاحل اًـامة ثلسم ؿىل املصاحل اخلاصة ، ؤأن درء املفاسس ملسم 

س يف تـض ألمور ذَّلف ذكل ، وال  َُ ىٌيا وَا ٔأكول لكِا فبأن ٔأؿْل ٔأىنك ؿىل ؿْل وتصْية ؛ ؿىل جَة امليافؽ ، ًو

َني  َُّ ًىن ايًَخنك ثثبمت ؤأنرثمت من املَورة فٕان ذكل س َىون ٔأكوم ، ورمبا ٔأىت اخلَي من اًثلة اًزائسة يف كْي املؤ

 ممن حوًنك ، فَُس لك ٔأحس كادر ؿىل اإلفذاء ٔأو احلوار أٔو هلي رساةل ما ٔأو اًخرصحي تبِان ما.

ٔلفضي وألورع وألحوط دلٍن هللا مؽ مصاؿاة ٔأحوال اًياس ؿىل ادذَّلف فئاهتم ، فَّل حىون نام ٔأهصح تخلسمي ا

اًلصارات ملصَحة ظائفة دون ٔأدصى ٔأو اهخصارا  ملشُة مـني ٔأو حزب مـني، تي جََسؽ ادلَؽ وهجمؽ لكمة 

 املسَمني .

 ف ًلال ......صَ ـْ ًُس لك ما ًُ 

ٔأمور ؤأحساث ؤأدبار التس من نامتهنا وؿسم ورشُا ٔأو ثبٔذْي اإلفصاح ؾْنا فِشا ٔأًضا مما ثـَمياٍ مٌنك ، فِياك 

حلَْنا املياسة ، فىام ثـَمون ٔأهَ جيوز ثبٔذْي اًبَان ملصَحة راحجة ، ؤأهَ ًلك ملام ملال ، سواء اكن اإلدبار 

ِسث تَبةل وكَّلكي وجَوٌَا واضعص  اِب ىف املفاُمي ، فصمبا ًـوام اًياس ٔأو ًعَبة اًـْل املبخسئني ؛ ٔلن ذكل كس ُُيْ

هُِلََت لكمة ؿىل كْي مصاد كائَِا ، ٔأو ىف كْي موضـِا ، أٔو ىف كْي حِْنا فذؼي ثدٌاكي ؿَْب ألفواٍ فذؤدى ٕاَل 

 اًَحياء واًـساوة واًبلضاء ، ٔأو ًفِم مْنا اًخيلص من ٔأحس فذحسث اًوكِـة تني املسَمني فاهلل املس خـان.
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 امك فهيا ًَِ ي ؾن معي الٓدصة ......الاوَلال تبٔمور ادلهَا والاهن 

مفام ُو مـَوم ٔأن الاوَلال تبٔمور ادلهَا فوق احلاجة من ٔأدعص ما ًبذىل تَ املصء ، اكالوَلال تخحصى ؾَوب 

اًياس وثدبؽ ؾوراهتم ووَف مثاٍهبم واًخيلص ممن ُو مَِود هل ِبًصَّلح واًـْل ، ونشكل الاهنامك يف مضامر 

َل الاكذصار ؿَهيا وجـَِا اًَلي اًَاكي حىت ًؤدي ذكل ٕاَل حصك اًواجة ، فِشا ال اًس َاسة ٕاَل َحّسٍ ًصي إ 

شم مشموم نام ثـَمون ، فاًلصس اًلصس ثبَلوا ، فَّل ًصح الاهنامك ِبًلكَة يف ٔأمور ال ثََق ِبدلؿاة وظَّلب 

 ٕاَل املباح.اًـْل واًيت كس ثصي هبم ٕاَل الاهخلال ال ٔأكول من اًفاضي ٕاَل املفضول ، تي من اًواجة 

 وة اجلُُسِد ........فلًا ِبملس خلميني ِمن اإلدْ ِر 

شٍ اًيصَحة من ٔأُه ما ٔأردُت ، حِر ٕان املس خلميني اجلسد ٔأي اًَ باب الٍن وفلِم هللا ثـاَل ٌَِساًة وتسٔأوا  ُو

ْوا ذ ًَِْيَ ْي ما ؾيسمك ، ًبحثون ؾن اخلْيات وُيرضون جماًس اًـْل حبثا ؾن اًِسى اًيبوي اًلومي كس جاءوا ٕاًَنك 

دسَي داذي هفوسِم ؾيسما ٌسمـون مٌنك الكما ظَبا حال  فَّل ثصسموُه فِنك ، وال هجـَوا اًَم ٌساورُه ًو

اًخسٌرس ْث ال جيسوا ذكل معََا ، فِشا من ٔأدعص ؤأش يؽ ما جَيىن ؿىل ظاًة اًـْل حِامن هتزت زلذَ ىف ش َزَ 

َن ذُيَ و  كَبَ وجوارحَ ؿىل ٔأىنك اًلسوة اًصاحلة اًيت ًلذسى هبا ، ومـَمَ ومؤدتَ ؛ ٔلن ظاًة اًـْل كس َوظَّ

 واًيت من اًصـة ٔأن حىون مذياكضة يف كول ٔأو معي .

 ة اًياس .......فلا تـامَّ ِر 

َس اًياس هلل ثـاَل ، ؤأهمت ِبرك هللا فِنك ال ثبًٔون هجسا يف ذكل  ّبِ ـَ ُ ٔأهمت ثـَمون حفؼنك هللا ٔأهيا وسـى مجَـا ًىك ه

، نام ثـَمون ٔأن ؾوام اًياس ُه ٔأْوََل ؤأحوج ٕاَل ادلؾوة ِبحلوكة واملوؾؼة احلس ية ، ؤأهنم التس ٔأن ٍَصْوا مٌنك ما 

ىون سببا يف اس خلامهتم ُُه ٍو ، ؤأن احلسًر مـِم ودؾوهتم ُيخاج ٕاَل دكة وحشر فبٔهمت ؾيسُه رموز ًلذسى  ٌَُُسُّ

هبا ، فَّل ختاظبوُه تسكائق ألمور، ٔأو قًصة اًفذاوى و املسائي، ٔأو نرثة اخلَّلفات اًفلَِة ، وال اًخيلص من 

و جيِي مشُبَ ٔأو تـض ما ؾيسٍ من اخمل اًفات ًىٌَ ُيبَ ٔأحس ٔأماهمم فصمبا اكن ٔأحس اًياس هل ش َخ ُيبَ وجيهل ُو

وال ًلبي من أٔحس ٔأن ًَشم فَِ ، فصمبا كال : كال اًَ َخ فَّلن : نشا ونشا فِفاجبٔ تبٔهم ثَلى واتَّل من االهتامات 

وما ًفِم مٌَ اًخيلص من ُشا اًَ َخ ، فبساًل من ٔأن ٌس متؽ ٕاًَم هجسٍ ثـصة ًَ َزَ واهلَة ألمص ؿََم ، 
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ل ؿََم تـض الٔ  ي والافرتاءات مما ال ًـَمَ ٕاال هللا ثـاَل ، فاهدهبوا ٔأهيا ادلؿاة ورمبا دصج من ؾيسك وثَلَوَّ كاًو

 وظَّلب اًـْل ـ حفؼنك هللا ـ فِشا ٔأمص دعْي ، وكس حسث نثْيا وشاُسانٍ مصارا وهللا املس خـان.

 اًـفو واًصفح ودفض اجلياح واًصفق مؽ احلزم كْي اخملي ِبٌَني .........

ًَِمِن  ُأَذنِّصمك تلول ثـاَل: ) َوًَوْ  وا ِمْن َحْوكِلَ .... ( وكوهل ثـاَل: ) َواْدِفض َجٌاَحَم  ََِغَ اًلََِْة الهَفضُّ ًا كَ ُنيَت فَؼَّ

ٌِنَي ( ، فاًياس دوما ًََيون مؽ من الن مـِم ؤأالن هلم اًالكم وثـاُسُه ِبًسؤال وسـى يف  َم ِمَن املُْؤِم ـَ ََّب اث

خلصتون ملن ٍصاؾي ٔأحواهلم  خـصة وكس كضاء حواجئِم ، ًو ، واًىثْي مْنم  ٕاال من رمح هللا كس جيِي أٔحِاان ًو

يَُة وال  خَِوى احلَس َ ٌسة ، فبٔهمت نسؿاة وظَّلب ؿْل ال ًًبلي ٔأن ثلاتَوا اًسُئة ِبًسُئة كال ثـاَل: ) وال جَس ْ

 ََُّ ه َُ ؿَساَوةٌ ََكَ ى تٌَََُْم َوتٌََُْ ِ َّيِت ِِهَ ٔأْحَسن فٕاذا الَّ ئَُة اْدفَْؽ ِِبً ِّ ُ مٌي ( وكال اًييب صىل هللا ؿَََ وسْل : )  اًسَّ َوَِلٌّ مَحِ

 ) َُ َ َُ ، وال ىُزَِع ِمْن ََشء ٕاال شاه َ فُْق يف ََشء ٕاال زاه  ما اكَن اًصَّ

 فرتفلوا ِبًياس واؾفوا ؾن زالهتم واصفحوا ؾْنم ٔأال حتبون ٔأن ًلفص هللا ًنك ؟؟؟؟؟؟

 ذاظبوا اًياس ؿىل كسر ؾلوهلم ........ 

شا ٔأًضا م ن مذعَبات ادلؾوة اًياحجة ٔأهيا اًفضَّلء نام ؿَممتوان تبٔن خناظة اًياس ؿىل كسر ؾلوهلم وفِوهمم ُو

ومساروِم اًـلََة ، فَّل ًصح ٔأن هخحسث مؽ اًياس مبا ال ًعَلون ، تي هبسط هلم املسائي واًفذاوى والٓراء ، 

 ًـوام واًعَّلب اجلسد .وذكل مصاؿاة ٔلحواهلم فصمبا َمَُّوا وجضصوا ٔأو ٔأساءوا اًفِم الس امي ا

 ال حىوهوا ؾوان ٌََ َعان ؿىل ٕادواىنك ......

َّام املُْؤِمٌُوَن ٕاْدَوة ( وكال صىل هللا ؿَََ وسْل: ) وهوهوا ؾباد هللا ٕادواان ( ، فِيبلى ٔأن هَمتس  كال ثـاَل: ) ٕاه

ؤأن ىصشس اًضال ، وهيصح ألؿشار إلدواهيا ، ؤأن هـشرُه ِبجلِي تضواتعَ اًرشؾَة املـخبة ؾيس ٔأُي اًـْل ، 

بٔ واًىامل هلل وحسٍ جي  املُْسدٌَِْصح وهسهل ؿىل اخلْي واًصواب ، ؤأن هبٔذش تَسٍ ًئَّل ًخفَت ، فلك ابن أٓدم دعَّ

وؿَّل ، فَّل ىىون ؾوان ٌََ َعان ؿىل ٕادواهيا ، وال هبادر ِبإلهتامات واًرتتص واًيلس واًدُسع ِبحلنك ؿىل أٔحس 

 .، فٕاذا ػِصت مٌَ خماًفة وجبت اًيصَحة ِبًصفق واٌَني . وهللا املوفقاكئن من اكن ٕاال حبجة وتٌُة
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 اًخثبت من ألدبار واإلهصاف يف اإلدبار ....... 

ُبوا كَْومُا ِِبَِاةَلٍ فَُذْص  َِ ُوا َأن ثُِص ٌَّ ٍَِن أَٓمٌُوا ٕاْن جاءمُكْ فاِسٌق ِتًَبَبٍٔ فَذََبُ ِ ا الَّ َمُْتْ انِدِمنَي ( ِبُحوا ؿىََل ما فَ كال ثـاَل: ) اي َأهيُّ ـَ

َُّلوا هللَا َوكُوًُوا كَْواًل َسِسًسًا ..... ( فاًخثبت من ألدبار واجة رشؾي  ٍَِن أَٓمٌُوا اث ِ ا الَّ وكال س بحاهَ ) اي َأهيُّ

نَك ؿىل حصة َشء ٔأو تعَّلهَ ٕاال تـس اًخثبت مٌَ من مصسر موزوق تَ ًئَّل ًُخََجىنَّ  ومعَة دؾوي همم ، فَّل ُُيْ

اًـْل واًفضي فِصَبٌا اًيسم ، نشكل يف اإلدبار ال تس ٔأن ىىون مٌصفني وأٔن ىصوى ما مسـيا ٔأو رٔأًيا ؿىل ٔأُي 

 ِٕبهصاف وحِادًة تـَسا ؾن حؼوظ اًيَّْفس، ٕاذا اكن يف حاكًخَ مصَحة ؤأمٌت مرضثَ وهللا املس خـان.

 ال ٕافصاط وال ثفًصط ....... 

شٍ ٔأًضا كاؿسة هممة ، فلس هُنَيا ؾن اًلَو و  ًة َوَسعًا ... ( ُو َْيامُكْ ُأمَّ ـَ ُأِمصان ِبًوسعَة نام كال ثـاَل: ) َوَنَشكِلَ َج

هَا ، ًىن وا ٔأسفاٍ فلس جنس تـض ادلؿاة وظَّلب  ٍن ٔأو ادلُّ فَّل تس من اًوسعَة يف لك َشء سواء اكن يف ادّلِ

ًذلس يف ٔأكَة درو سَ ش َزا ٔأو داؾَة ٔأو اًـْل ًُْفصُِظون يف ٔأمور ال جس خحق اإلفصاط ، هكن ًؼي ًًذلص ًو

فّصط يف ٔأمور  ُس هل يف ذكل تٌُة ، فِشا ال ًََق ٔأتسا مبجَس ؿْل، ٔأًو ظاًَة ؿْل كس ُؾصف ِبالس خلامة ًو

وواجبات ال ًًبلي اًخفًصط فهيا ، اكًلَبة واٍمنمية واهلمز واٌَمز واًخيابز ِبٔلًلاب ، أٔو ًَُفّصِظون يف ٔأداء تـض 

 م وبص اًوادلٍن وحسن اجلوار.  فاهلل املس خـاناًعاؿات نلِام اٌََي وصةل ألرحا

 ٔأحس يوا اًؼيون ِبملسَمني ....... 

فألصي ُو ٕاحسان اًؼن ِبملسَمني ، وال ًًبلي ٕاساءة اًؼن تبٔحس ما دام ػاُص حاهل ًسل ؿىل اس خلامذَ 

يور ؾيسما كص ؿََيا وسـََ ٕاَل اخلْيات وتشل املـصوف ونف ألذى ، ثََشنَُّصوا كول هللا ثـاَل يف فواحت سورة اً 

ا ٍُ َػنَّ اًُْمْؤِمٌُوَن َواًُْمْؤِمٌَاُت ِتبَهُفِسِِْم َذْْيً ُخُمو ـْ ْذ مَسِ
ّ
َشا  س بحاهَ وثـاَل ذب حادزة اإلفم فلال : ) ًَْواَل ا ٰـَ َُ َوكَاًُوا 

ِبنٌي ( فِي ًيا يف حصاتة رسول هللا صىل هللا ؿَََ وسْل ٔأسوة ؟؟؟ فاهلَل هللَا يف ٔأؾصاض فٌْم مُّ
ّ
املسَمني وهللَا  ا

 هللَا يف ثدبؽ ؾوراهتم .
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َّلَّ احتسان واؾخصميا وهبشان اخلَّلفات اًيت ال جسمن وال ثلين من جوع  َُ ؤأذْيا ... 

 ؟؟؟

ىِسون ًيا هَسا   فاًلصب وكْيُه من ٔأؿساء اإلسَّلم ؿىل ادذَّلف ؾلائسُه ومشاُهبم ًرتتصون تيا ًَي هنار ٍو

خا ًصسون ٔأن ٌس خبٔصَوا شبٔفذيا ، ًو تـون يف مجَؽ وسائي اإلؿَّلم ما َحيَّ تيا من اًفنت وألُواء واخلَّلفات ، ٍو

فَِا ٕادواين اًىصام هًبش اخلَّلفات وهـخصم ِبهلل ثـاَل وىصفؽ ًواء اإلسَّلم بلك ما ُأوثٌُا من كوة وثشهصوا كول هللا 

ا فذفََوا وثشُة رُينك واصبوا ثـاَل: ) واؾخصموا حببي هللا مجَـا وال ثفصكوا ... ( وكوهل ثـاَل: ) وال ثيازؾو 

ََّة هللا ثـاَل تيرصٍ وثبًَٔسٍ ، وما ٔأحسن ما ُرِوى ؾن اإلمام اًَافـي  ـِ ٕان هللا مؽ اًصابٍصن ( جفمَـيا ًفذلص ٕاَل َم

لِين  سيفُّ : ما رٔأًُت ٔأؾلي من اًَافـي ، انػصثَُ ًومًا يف مسبةٔل ، ْث افرتكٌا ، ًو رمحَ هللا ثـاَل. كال ًووس اًصًّ

 بٔذش تَسي، ْث كال : اي أِٔب موىس ، ٔأال ٌس خلمي ٔأن ىىون ٕادوااًن وٕان مل هخفق يف مسبةٔل .، ف

 كال الُيب رمحَ هللا ثـاَل  : ُشا ًسل ؿىل نامل ؾلي ُشا اإلمام ، وفلَ هفسَ . 

ٔأن جيـي فاًِبسار اًِبسار ٕاَل اخلْي واًخبًٓف ، فٕامنا ًبلٔك الئة من اًلمن اًلاصَة ، ُشا ؤأسبٔل هللا جي وؿَّل 

ًخكل اًخشهصة واًيصَحة صسًى هُيَسى تَ ٕاَل احلق وٕاَل اًرصاط املس خلمي ؤأسبهٔل ثـاَل ٔأن جيـَين وٕاايمك ممن 

 ٌس متـون اًلول فِخبـون أٔحس يَ ، وصىل هللا ؿىل محمس وؿىل أهٓل وحصبَ وسْل.

 

 ٔأدومك / محمس حسن هور ادلٍن ٕاسامؾَي

 


